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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της  οικονομικής 
επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). 

 
     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της 

οικονομικής  επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,  την  29η  
Μαΐου  έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   

 
 
 
   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

 
 
 
 

 
 ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΓΚΕΤΣΙΟΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Νεστόριο  24/05/2018 
Αριθ.  Πρωτ.: 1618 
 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ.  8,9,10 και 11/2018  πρακτικών 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής .  
2. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου και ψηφισμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 . 
3. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Νεστορίου 

οικονομικού έτους  2018.  

4. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού εσόδων – εξόδων 
έτους 2018. 

5. Κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος  

Δράσης  του  Δήμου Νεστορίου για το έτος  2018 . 
6. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις – αναμόρφωση προϋπολογισμού . 
7. Έγκριση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου 2018 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού . 

8. Επικύρωση ή  μη  του Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή του προσωρινού αναδόχου του  έργου 
<< Βελτιώσεις κλειστού Γυμναστηρίου  Νεστορίου   >> 

προϋπολογισμού 70.999,99 €  >> . 
9. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή του προσωρινού αναδόχου του έργου 
<< Βελτίωση Υποδομών  Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου >> 
προϋπολογισμού 84.999,57 € . 

10. Καθορισμός όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό του  
έργου  << Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης υδάτων και 

εγκατάστασης φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Νεστορίου >>  και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης των 

προσφορών . 
11. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – εστιατορίου και του 

κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 
Νεστορίου << περιοχή Ντόσνιτσα >>   (όπως προκύπτει και από 

το σχετικό σχεδιάγραμμα ) .   
 
 

 

 


